
Symulacja 

Ta Część ma wpływ zarówno na twórców, jak i na naukę. Pokaże ci temat porzucony praktycznie we 

wszystkich książkach i dostępnych odniesieniach, a który składa się z ogólnej symulacji dronów. W tym 

konkretnym przypadku skorzystamy z narzędzi MATLAB/Simulink ze względu na ich popularność i 

uproszczenie użytkowania w środowisku naukowym, ale wiedzę można rozszerzyć na dowolne inne 

środowisko programistyczne, w tym symulatory open source. Podejście opiera się na wykorzystaniu 

zmiennych z przestrzeni stanów oraz grafiki reprezentującej poprzez bloki przetwarzania. Dzięki temu 

będziesz mógł projektować własne pojazdy za pomocą narzędzi programowych, a także rozszerzać tego 

typu wiedzę na inne roboty. 

Rodzaje symulatorów 

Mamy cztery rodzaje symulatorów: 

• Numeryczne z symbolami: Wymagają tylko równań, w szczególności modelu matematycznego 

systemu i jego kontrolera. Ten rodzaj symulatora to dowolny program zdolny do rozwiązywania tych 

równań. W zależności od złożoności modelu program będzie w stanie go rozwiązać lub nie. W 

przypadku drona można to zrobić za pomocą standardowego języka programowania, w którym można 

zakodować algorytm do numerycznej rozdzielczości równań różniczkowych zwyczajnych, takich jak 

Euler, RK4 itp. Ten symulator wymaga co najmniej dwóch sekcji kodu od solvera i system do 

rozwiązania. 

• Numeryczne z blokami: Podobnie jak w poprzednim przypadku, ale zamiast symbolicznej 

reprezentacji równań i kontrolera mają one reprezentację graficzną opartą na blokach. Jest to znacznie 

bardziej wizualna forma programowania niż symboliczna i ułatwia łączenie komponentów (z wyjątkiem 

sytuacji, gdy jest wiele elementów). Znane przykłady to LabView, Simulink lub Scilab/Scicos. W 

przypadku korzystania z bloków solwer jest sam w sobie interfejsem poleceń, a układem do 

rozwiązania jest plik z diagramami. 

• Animowane: w tym przypadku są to interfejsy z trójwymiarową grafiką, które umożliwiają symulację 

systemu. Przykładami są V-rep, Gazebo lub GUI Mission Planner i jego wirtualny symulator SITL 

(oprogramowanie w pętli). Generalnie składają się z dwóch części: animowanego obiektu i jego świata 

oraz pliku modelowania. Wiele z tych symulatorów ma silnik fizyczny, który obejmuje efekty otoczenia, 

takie jak wiatr lub ciśnienie. 

• Interaktywny: Tutaj znajdujemy możliwość interakcji pomiędzy symulatorami dowolnego z 

poprzednich typów lub interakcji ze sprzętem. Przykładami są X-Plane lub Mission planner z trybem 

HITL (sprzęt w pętli). 

W przypadku tego tekstu skupimy się na dwóch najprostszych w obsłudze (z punktu widzenia 

instalacji): numerycznych. Oczywiście wymagają one matematyki, ale użytkownicy mogą je uprościć 

lub skomplikować W przypadku tego tekstu skupimy się na dwóch najprostszych w obsłudze (z punktu 

widzenia instalacji): numerycznych. Oczywiście wymagają matematyki, ale użytkownicy mogą uczynić 

je tak prostymi, jak i skomplikowanymi. 

Reprezentacja Przestrzeni Państwowej 

Jeśli masz równanie różniczkowe rzędu n, można je przekształcić w n równań różniczkowych rzędu 

pierwszego. Jest to przydatne w przypadku używania pojedynczego zbiorczego bloku integratora w 

symulatorze lub obsługi operacji wektorowych i macierzowych zamiast skalarnych. 



 

Na przykład pamiętaj, że system amortyzatorów masowo-sprężystych jest systemem drugiego rzędu: 

 

W ten sposób będzie wymagało dwóch zmiennych przestrzeni stanów. W takich przypadkach 

najwygodniejszym wyborem jest przyjęcie jako zmiennych przestrzeni stanów tych, które mają niższe 

rzędy w stosunku do porządku systemowego. W tym równaniu pozycja i prędkość są wybrane jako 

zmienne w przestrzeni stanów: 

 

Otrzymując pochodną dochodzimy do wymaganego wyrażenia: 

 

Ostatnie równanie można rozwiązać z oryginalnego równania układu: 

 

Zastępując zmienne przestrzeni stanów, skutkuje to 

 



pozostałe tylko dwa równania pierwszego rzędu zgodnie z oczekiwaniami. Quadkopter może mieć, 

zgodnie z jego modelem dynamicznym, dwanaście zmiennych w przestrzeni stanów (sześć równań 

drugiego rzędu; pamiętaj, że trzy z tych równań są związane z dynamiką translacyjną, a pozostałe z 

dynamiką obrotową): 

 

Jeśli wybierzemy zmienne przestrzeni stanów w następujący sposób (jest to możliwy wybór 

naprzemiennych pozycji i prędkości), mamy 

 

Należy również zauważyć, że wejście sterujące u ma cztery wartości. Są to siła ciągu i trzy momenty 

obrotowe: 

 

Innego możliwego wyboru można dokonać, wybierając najpierw wszystkie pozycje, a następnie 

wszystkie prędkości, lub po prostu inną sekwencję od tej przedstawionej tutaj. Niezależnie od tego, 

którą wybierzesz, należy ją uszanować do późniejszego wykorzystania. Drugim narzędziem przydatnym 

w naszych symulacjach jest reprezentacja bloków. Porozmawiajmy o tym. 

Reprezentacja blokowa 

W tym przypadku bloki są graficzną reprezentacją zmiennych przestrzeni stanów. Są przydatne do 

tworzenia diagramów lub symulacji za pomocą języków wizualnych, takich jak Simulink lub Labview, 

które są zaprojektowane do korzystania z bloków. Wracając do przykładu masowego amortyzatora 

sprężynowego, a konkretnie jego reprezentacji w zmiennych w przestrzeni stanów, możemy wykonać 

następujące czynności, aby uzyskać jego reprezentację blokową. Po pierwsze, zauważ, że istnieją dwa 

równania w przestrzeni stanów, więc wymagane są dwa główne bloki. Te bloki reprezentują 

integratorów;  



 

W tym przykładzie dodaliśmy etykiety do stanów, co jest dobrą praktyką przy programowaniu i 

rozumieniu, ale takie etykietowanie nie jest często wykonywane.Norma implikuje, że po prawej stronie 

bloku jest wyjście, a po lewej wejście. Zaczniemy od definicji pochodnej x1. Wykonujemy połączenie 

pokazane na rysunku , które definiuje pochodną x1.  

 

W ten sam sposób możesz zauważyć, że pochodna x2 jest sumą. Z tego powodu będziemy potrzebować 

kolejnego bloku. Należy również zauważyć, że na wyjściu wspomnianego bloku musi być wzmocnienie; 



 

I wreszcie, zgodnie z poprzednią logiką, dochodzimy do rysunku 

 

Mimo że ten system ma tylko kilka równań i terminów, jego reprezentacja blokowa wymagała wielu 

ikon i łączników (należy również zauważyć, że wartość u nie została zdefiniowana, co może zwiększyć 

liczbę bloków). Jednym ze sposobów uproszczenia tego jest praca z macierzami i wektorami, 

sprowadzając równania do jednego bloku, jak pokazano na rysunku 



 

W ten sposób agregat taki jak u można zredukować do kilku linii kodu zamiast dużej liczby bloków. 

Również zmienna u, na przykład, może być kontrolerem PD, który zależy od trajektorii, która również 

zależy od czasu. Zauważ, że potrzebujesz bloku zegarowego. 

 

Zauważ, że jeśli system ma wiele równań i każde z nich ma kilka terminów, podobnie jak w przypadku 

quadkoptera, ten uproszczony model klocków jest bardzo wygodny. Dokładnie to zrobimy w następnej 

sekcji, używając kombinacji Simulink-MATLAB. 

Symulacja za pomocą Simulinka i zinterpretowanych funkcji MATLAB 

Jeśli chcesz używać wolnego oprogramowania, takiego jak Scilab lub Python, zaleca się przeczytanie 

tej sekcji. W oparciu o to, czego się tutaj dowiesz i odniesienia do tej części (które można znaleźć w 

dodatku), możesz szukać równoważnych poleceń lub bloków we wspomnianych programach i językach 

programowania. 

Pamiętaj, że dzięki wielu bibliotekom, które ma ta kombinacja (MATLAB/Simulink), możesz wchodzić 

w interakcje z animowanym lub interaktywnym oprogramowaniem symulacyjnym, takim jak Gazebo, 

X-plane, biblioteki Ardupilot, autopilot Pixhawk lub oprogramowanie CAD z silnikami fizycznymi. 

Kontynuujmy. Jest to specjalny tryb spośród wielu, w których Simulink musi wykonywać symulacje. 

Oferuje praktyczność bloków w jednej z najbardziej uproszczonych postaci, w której plik tekstowy służy 

wyłącznie do zapisywania równań układu i jego sterownika. W ten sposób zestaw równań z wieloma 

wyrażeniami jest przenoszony do pliku tekstowego, a ogólny szablon jest umieszczany w pliku 

blokowym. Plik blokowy zawiera wstępnie zaprogramowane programy do rozwiązywania równań, 

takie jak Euler lub RK4 i został opracowany w celu łatwego łączenia i przetwarzania. Ta metoda jest 

ważna dla wersji MATLAB 2012b lub nowszych. Najlepszą rzeczą w tego typu reprezentacji i symulacji 

jest to, że można dokonać wielu modyfikacji i zastosowań sygnałów wejściowych i wyjściowych 

(filtrowanie, edycja wykresu, wprowadzanie opóźnień itp.). Nie jest to możliwe w symulatorach, które 

nie wykorzystują bloków. 



 

Wymagane bloki 

Opisane tutaj bloki Simulinka mają co najmniej jedną z trzech następujących właściwości: sygnał 

wejściowy, sygnał wyjściowy i sposób ustawiania własnych parametrów. 

 

Oto siedem najbardziej użytecznych bloków dla naszych celów. Zinterpretowana funkcja MATLAB: Ten 

blok służy do łączenia pliku tekstowego zawierającego dynamiczny model systemu i jego kontrolera z 

plikiem bloku. 

 

Wejściem tego bloku jest magistrala lub kanał danych z n sygnałami (stany, czas, wartości pomocnicze 

itp.). Wyjściem tego bloku jest również magistrala lub kanał danych z m sygnałów (stany, wartości 

pomocnicze, sygnały do wykreślenia itp.). Ważnymi właściwościami tego bloku, którymi jesteśmy 

zainteresowani są (nie modyfikuj innych właściwości): 

1. Nazwa pliku zawierającego dynamiczny model systemu i jego kontrolera. Ta nazwa musi być 

identyczna z plikiem tekstowym, który zawiera wspomniany model i bez rozszerzenia pliku. 

2. Wielkość magistrali wyjściowej (mierzona liczbą zmiennych). Po zmodyfikowaniu tych parametrów 

wystarczy kliknąć OK i zamknąć okno dialogowe bloku. 



 

Zauważ, że używamy poprzedniego bloku ze względów praktycznych, ale powinieneś również zbadać 

funkcję MATLAB i bloki funkcji S. Integrator: Umożliwia integrację magistrali sygnałów. 

 

Ten blok służy do integracji sygnałów. W Simulinku istnieją różne typy integratorów, ale dla naszych 

celów używamy tego właśnie. Wejściem tego bloku jest magistrala lub kanał danych z n sygnałami (na 

przykład pochodne stanów systemu). Wyjściem tego bloku jest również magistrala lub kanał danych z 

n sygnałami (np. stany systemu). Jedynym parametrem, który nas interesuje modyfikowanie, są 

warunki początkowe lub punkt początkowy symulacji naszego systemu. Jeśli jest to pojedyncze 

równanie, po prostu napisz skalar. Jeżeli istnieje więcej niż jedno równanie, wartości początkowe 

należy wprowadzić w następujący sposób: [val1 val2 val3 valN]. Po zmodyfikowaniu tego parametru 

wystarczy kliknąć OK i zamknąć okno dialogowe właściwości. 



 

Zakres: Ten blok pozwala zobaczyć wykresy naszej symulacji bezpośrednio w pliku blokowym, zarówno 

podczas symulacji, jak i na jej końcu. 

 

Ten blok nie posiada wyjść. Jego wejścia to magistrale z n sygnałami do wykreślenia. Jego istotne 

parametry są następujące: 

1. Przycisk autoskalowania: Przydaje się do dostosowania wykresu na końcu lub podczas symulacji. 

2. Przycisk właściwości: Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się menu pomocnicze. Interesują nas tylko 

dwie opcje: 

• Liczba osi wejściowych: Określa, ile niezależnych wykresów będzie w zakresie. Każde wejście do 

zakresu będzie niezależną szyną n zmiennych. Dostęp do tej opcji można uzyskać z menu Ogólne. 

• Pole wyboru limitu danych: jest zwykle aktywne i wyświetla tylko ostatnie 5000 punktów danych. 

Jeśli chcesz zobaczyć obszerną symulację, musisz dezaktywować to pole wyboru. Ta opcja jest 

dostępna z menu Historia. 



 

Podobnie jak w poprzednich przypadkach, aby zapisać zmiany, należy kliknąć OK i zamknąć menu 

pomocnicze. Możesz także poeksperymentować z menu Styl parametrów Scope, jeśli chcesz 

zmodyfikować prezentację i kolory wykresu. 

Blok Workspace: Blok ten umożliwia wykorzystanie określonych danych poza interfejsem Simulink w 

celu dalszego przetwarzania lub edycji (na przykład eksportowania wykresów w celu edycji ich 

wykresów do wykorzystania w publikacji). 

 

Ten blok ma tylko wejście, którym jest magistrala danych. Jego interesujące dla naszych celów 

parametry to tylko dwa: 

1. Nazwa zmiennej, która będzie używana z konsoli MATLAB do edycji informacji 

2. Typ danych wyjściowych. W naszym przypadku i dla uproszczenia dostępu do danych musi to być 

zawsze tablica. 



 

Selektor: Ten blok jest używany do wyboru jednego lub więcej sygnałów z magistrali. 

 

Wejściem do bloku jest magistrala danych z n zmiennymi. Jego wyjściem jest kolejna magistrala z p 

zmiennych, gdzie p przechodzi od jednego sygnału do n sygnałów. Rozmiar p będzie po prostu zależał 

od sygnałów, które chcesz wyodrębnić. Jego interesujące parametry to 

1. Indeks sygnału wyjściowego w formacie skalarnym, jeśli wybrany jest tylko jeden sygnał, lub w 

formacie wektorowym [val1 val2 val3 valN], jeśli wymagany jest więcej niż jeden sygnał. 

2. Wielkość szyny wejściowej. 



 

Przeanalizujmy podany przykład. Zauważ, że jest to graficznie intuicyjne. Blok na rysunku odbiera 

magistralę danych z trzema zmiennymi, a jej wyjściem jest kolejna magistrala z dwiema zmiennymi, w 

szczególności pierwszą i trzecią wartością magistrali wejściowej. Mux: Jest to multiplekser, a jego 

funkcją jest generowanie pojedynczej magistrali z wejścia dwóch lub więcej magistral danych. 

Przeciwny blok nazywa się Demux. Ten blok jest przydatny do kreślenia w pojedynczym kanale 

oscyloskopu. Po prostu wybieramy wszystkie interesujące zmienne z różnych bloków w celu wysłania 

ich do zakresu za pomocą Muxa. 

 

Jego wejścia to kilka magistral z n zmiennych każda, a wyjściem jest pojedyncza magistrala ze 

wszystkimi zebranymi zmiennymi ze wszystkich magistral wejściowych. Jedynym interesującym 

parametrem dla naszych aplikacji jest liczba szyn wejściowych. 



 

Zegar: Jest to bardzo przydatne przy definiowaniu trajektorii (funkcje zależne od czasu). Blok ten nie 

posiada wejść, a jego jedynym wyjściem jest czas symulacji (nie jest to czas rzeczywisty). 

 

Na potrzeby tej książki blok ten nie ma parametrów, które należy zmodyfikować. Inne bloki, które mogą 

być przydatne: Więcej informacji można znaleźć między innymi w bloku wzmocnienia, bloku 

pochodnej, bloku sumy, bloku stałej, bloku funkcji matematycznych, etykietach goto i bloku nasycenia. 

Teraz, gdy już wiesz, jak pracować z blokami, zmiennymi przestrzeni stanów i podstawowymi blokami, 

których będziemy używać w programie MATLAB, możemy zacząć od naszych symulacji. 

Przykład quadkoptera, plik tekstowy 

Zwróć uwagę, że ten plik wystarczyłby, gdybyśmy chcieli symulować naszego drona i mieliśmy tylko 

podstawowy język programowania, taki jak C++ lub Python, oczywiście poprzez włączenie solvera ODE. 

Pamiętaj, że model będzie tak precyzyjny, jak chcesz, dodając bardziej dynamiczne efekty. W tym 

przypadku wykorzystamy poprzednie modele, które nie mają wpływu na aerodynamikę, ale służą do 

sprawdzenia pewnych szczegółów w projekcie sterowania, takich jak fakt, że płaskie wnz nie mogą 

przekraczać wartości 2Pi (pamiętaj, że te wnz reprezentują pożądane kąty i nie mogą osiągnąć wartości 

większych niż 2Pi). Jednym ze sposobów na ulepszenie modelu jest dodanie większej liczby efektów 

lub wywołanie szumu w stanach za pomocą funkcji losowych, a nawet stworzenie opóźnienia sygnałów 

w celu symulacji zachowania czujników. Plik tekstowy o nazwie quadmodel.m jest wyświetlany na liście 

1. 

function outp=quadmodel(inpt) 

% system inputs: states and time 

% x1-x, x2-xdot, x3-y, x4-ydot, x5-z, x6-zdot 

% x7-theta, x8-thetadot, x9-phi, x10-phidot, x11-psi, x12-psidot 

x1=inpt(1); 



x2=inpt(2); 

x3=inpt(3); 

x4=inpt(4); 

x5=inpt(5); 

x6=inpt(6); 

x7=inpt(7); 

x8=inpt(8); 

x9=inpt(9); 

x10=inpt(10); 

x11=inpt(11); 

x12=inpt(12); 

t=inpt(13); 

% constant parameters: mass, inertial values, gravity 

m=1; 

g=9.8; 

Jx=0.2; 

Jy=0.2; 

Jz=0.2; 

% control gains: notice the small values at x and y gains 

because they 

% define an angle 

kpx=0.1; 

kdx=0.09; 

kpy=0.1; 

kdy=0.09; 

kpz=1; 

kdz=0.7; 

kptet=3; 

kdtet=1; 

kpfi=3; 

kdfi=1; 



kppsi=3; 

kdpsi=1; 

% planar desired values 

x1d=5; 

x2d=0; 

x3d=-6; 

x4d=0; 

% planar PD: remember that these PD define desired angular 

values 

PDx=(kpx*(x1d-x1))+(kdx*(x2d-x2)); 

PDy=(kpy*(x3d-x3))+(kdy*(x4d-x4)); 

% altitude and attitude desired values 

x5d=8+sin(t); 

x6d=cos(t); 

x7d=PDx; 

x8d=0; 

x9d=-PDy; 

x10d=0; 

x11d=0; 

x12d=0; 

% altitude and attitude PDs 

PDz=(kpz*(x5d-x5))+(kdz*(x6d-x6)); 

PDteta=(kptet*(x7d-x7))+(kdtet*(x8d-x8)); 

PDfi=(kpfi*(x9d-x9))+(kdfi*(x10d-x10)); 

PDpsi=(kppsi*(x11d-x11))+(kdpsi*(x12d-x12)); 

% vehicle's forces and torques 

Fbz=PDz+(m*g); 

taoteta=PDteta; 

taofi=PDfi; 

taopsi=PDpsi; 

% vehicle's dynamic model xp notation implies xdot or xpoint or x 



% derivative 

x1p=x2; 

x2p=(Fbz/m)*((x7*cos(x11d))+(x9*sin(x11d))); 

x3p=x4; 

x4p=(Fbz/m)*((x7*sin(x11d))-(x9*cos(x11d))); 

x5p=x6; 

x6p=(Fbz/m)-g; 

x7p=x8; 

x8p=taoteta/Jy; 

x9p=x10; 

x10p=taofi/Jx; 

x11p=x12; 

x12p=taopsi/Jz; 

% output: derivatives of the system states and vehicle's force 

and 

% torques 

outp=[x1p;x2p;x3p;x4p;x5p;x6p;x7p;x8p;x9p;x10p;x11p;x12p;Fbz;ta 

oteta;taofi;taopsi]; 

end 

Uwaga: Nazwa pliku tekstowego zawierającego model dynamiczny systemu (ten z rozszerzeniem .m) 

musi być identyczna ze słowem, które napisaliśmy w wierszu funkcji. 

Pamiętaj, że jako alternatywę dla MATLAB i Simulink możesz użyćj Scilab, który ma symulator bloków 

o nazwie Scicos lub Xcos w zależności od wersji. Scilab to bezpłatne narzędzie programowe i musisz 

wyszukać odpowiednik siedmiu pokazanych tutaj bloków (na przykład funkcje zdefiniowane przez 

użytkownika Scicos) 

Przykład quadkoptera, plik bloku 

W poniższym pliku bloku o nazwie blockquad.slx, wykorzystaliśmy wszystkie z siedmiu wspomnianych 

wcześniej podstawowych bloków. Zauważ, że złożoność modelu pozostaje w pliku tekstowym. Z tego 

powodu liczba bloków jest zmniejszona. Ten plik bloku może być użyty jako szablon dla dowolnego 

innego modelu. Zmienia tylko rozmiar autobusów i plik tekstowy, który zawiera system. Na rysunku 

wyświetlane jest powiększenie parametrów, które mają być modyfikowane. 



 

Korzystanie z symulatorów 

Jak wskazano, aby rozwiązać równanie różniczkowe, wymagany jest solver lub metoda jego 

rozwiązania, wraz z plikiem zawierającym model lub równania różniczkowe skojarzone z tym modelem. 

Podczas korzystania z proponowanej metody Simulink oba pliki muszą znajdować się w tym samym 

folderze, jak pokazano na rysunku . Jeśli plik blockquad.slx nie istnieje, kliknij ikonę biblioteki Simulink 

i utwórz ten plik, jak pokazano na rysunku. 

 

Jeśli plik quadmodel.m nie istnieje, należy go wygenerować za pomocą przycisku NewScript, jak 

pokazano na rysunku. Nigdy nie próbuj uruchamiać symulacji z pliku z rozszerzeniem .m. Należy to 

zrobić z pliku schematu blokowego. 



 

W pliku blokowym i pliku tekstowym wypełnionym dostarczonym kodem w oknie Simulink zauważysz 

kilka rozwijanych menu. Jeśli przejdziesz do menu Symulacja, a następnie do opcji Parametry 

konfiguracji modelu, możesz wybierać spośród wielu solwerów. 

 

Funkcje, które chcemy zmodyfikować, to: 

• Typ kroku: Tutaj wybierasz, czy krok jest stały czy zmienny. Oznacza to, że czas symulacji jest 

wykonywany bez zmian w ustalonej jednostce czasu lub jest dostosowywany w miarę rozwoju 

symulacji. 

• Czas trwania kroku: W przypadku wybrania stałych kroków, czas trwania kroku określi jak dokładna 

iw konsekwencji jak wolna będzie symulacja. Mniejszy krok oznacza bardziej szczegółową symulację 

(zostanie to odzwierciedlone na wykresach i jakości wyników), ale jej wykonanie zajmie więcej czasu. 

• Metoda: Tutaj wybierasz rodzaj solwera, który ma być użyty. Najczęstsze to Euler i RK4. 

Połączenie metody i czasu trwania kroku wpływa na wynik i czas wykonania. Zaleca się stosowanie 

prostej metody o stosunkowo skróconym kroku. Na przykład metoda Eulera ze stałymi krokami 0,001 

sekundy jest dopuszczalną opcją dla quadkoptera; 

 



Ogólnie ta kombinacja będzie używana z resztą naszych symulacji. Po wybraniu solwera i ustawieniu 

wyżej wymienionych cech, należy zdefiniować całkowity czas symulacji. Kliknij OK, zamknij okno 

pomocnicze i zapisz zmiany.  

 

Naciśnij przycisk odtwarzania i poczekaj na wynik; patrz Rysunek 4-27. Zauważ, że czas symulacji i czas 

rzeczywisty nie są takie same. Czas symulacji będzie zależał od procesora maszyny i pożądane jest, aby 

symulacja została wykonana tak szybko, jak to możliwe. Gdyby tak nie było, czas symulacji wynoszący 

10 000 sekund oznaczałby czekanie prawie 3 godziny. 

Po naciśnięciu dowolnego zakresu w pliku bloku, pojawią się wykresy symulacji.  

 

W tym przykładzie stany zbiegają się do żądanych wartości z danym kontrolerem i odniesieniami 

ustawionymi w pliku quadmodel.m. Wygodnie jest nacisnąć przycisk autoskalowania w menu scope. 

Jeśli chcemy używać wykresów poza zakresami symulatora, używamy bloków To Workspace i okna 

poleceń MATLAB. 



 

W podanym przykładzie do obszaru roboczego zostały wysłane dwie magistrale danych: czas symulacji 

zwany czasem oraz siły i momenty zwane forcTorq. Po uruchomieniu symulacji wystarczy przejść do 

okna poleceń MATLAB i wpisać to, aby użyć wyżej wymienionych danych: wykres (czas, forcTorq). 

Pojawi się wykres przedstawiony na rysunku. 

 

Zwróć uwagę, że opracowane tutaj symulacje pominą efekt silników, ponieważ skupiają się na 

kontrolowaniu środka ciężkości pojazdu. Zakłada się, że macierz alokacji ma jedynie liniowy wpływ na 

przenoszenie sterowania w kierunku silników ze względu na wcześniej wskazane fakty symetrii, 

równowagi i punktowego rozkładu masy. Jeśli chcesz przeanalizować działanie silników, wystarczyłoby 

wziąć z symulacji sygnały siły ciągu i momentu obrotowego i pomnożyć te wartości przez odpowiednią 

macierz alokacji (oczywiście konieczne byłoby uwzględnienie współczynników skalujących, aby była 

kompatybilna z prawdziwe silniki). Odbywa się to zgodnie z opisem w Listingu 2 

function outp=allocquadmodel(inpt) 



% system inputs: states and time 

% x1-x, x2-xdot, x3-y, x4-ydot, x5-z, x6-zdot 

% x7-theta, x8-thetadot, x9-phi, x10-phidot, x11-psi, x12-psidot 

x1=inpt(1); 

x2=inpt(2); 

x3=inpt(3); 

x4=inpt(4); 

x5=inpt(5); 

x6=inpt(6); 

x7=inpt(7); 

x8=inpt(8); 

x9=inpt(9); 

x10=inpt(10); 

x11=inpt(11); 

x12=inpt(12); 

t=inpt(13); 

% constant parameters: mass, inertial values, gravity 

m=1; 

g=9.8; 

Jx=0.2; 

Jy=0.2; 

Jz=0.2; 

% control gains notice that in order to make visible the motor 

effects 

% we reduce the original differential gains 

kpx=0.1; 

kdx=0.03; 

kpy=0.1; 

kdy=0.03; 

kpz=1; 

kdz=0.7; 



kptet=3; 

kdtet=0.5; 

kpfi=3; 

kdfi=0.5; 

kppsi=3; 

kdpsi=1; 

% planar desired values 

x1d=5; 

x2d=0; 

x3d=-6; 

x4d=0; 

% planar PD: remember that these PD define desired angular values 

PDx=(kpx*(x1d-x1))+(kdx*(x2d-x2)); 

PDy=(kpy*(x3d-x3))+(kdy*(x4d-x4)); 

% altitude and attitude desired values 

x5d=8+sin(t); 

x6d=cos(t); 

x7d=PDx; 

x8d=0; 

x9d=-PDy; 

x10d=0; 

x11d=0; 

x12d=0; 

% altitude and attitude PDs 

PDz=(kpz*(x5d-x5))+(kdz*(x6d-x6)); 

PDteta=(kptet*(x7d-x7))+(kdtet*(x8d-x8)); 

PDfi=(kpfi*(x9d-x9))+(kdfi*(x10d-x10)); 

PDpsi=(kppsi*(x11d-x11))+(kdpsi*(x12d-x12)); 

% vehicle's forces and torques 

Fbz=PDz+(m*g); 

%Fbz=20; 



taoteta=PDteta; 

taofi=PDfi; 

taopsi=PDpsi; 

% vehicle's dynamic model 

x1p=x2; 

x2p=(Fbz/m)*((x7*cos(x11d))+(x9*sin(x11d))); 

x3p=x4; 

x4p=(Fbz/m)*((x7*sin(x11d))-(x9*cos(x11d))); 

x5p=x6; 

x6p=(Fbz/m)-g; 

x7p=x8; 

x8p=taoteta/Jy; 

x9p=x10; 

x10p=taofi/Jx; 

x11p=x12; 

x12p=taopsi/Jz; 

% Here goes the motor effects throught the allocation matrix 

W=[1,-1,1,1;1,1,-1,1;1,1,1,-1;1,-1,-1,- 

1]*[Fbz;taoteta;taofi;taopsi]; 

w1=W(1); 

w2=W(2); 

w3=W(3); 

w4=W(4); 

% output: derivatives of system states and vehicle force and 

torques 

%outp=[x1p;x2p;x3p;x4p;x5p;x6p;x7p;x8p;x9p;x10p;x11p;x12p;Fbz; 

taoteta 

%taofi;taopsi]; 

% here we change the end of the line above by replacing forces and 

% torques by the motor velocities, the Simulink® file does not need 

% modifications 



outp=[x1p;x2p;x3p;x4p;x5p;x6p;x7p;x8p;x9p;x10p;x11p;x12p;w1;w2; 

w3;w4]; 

end 

Jeśli przeanalizujemy nowe wykresy, efekt stabilizacji osiąga się teraz około 30 sekund w zmiennych 

kątowych i przy dużej obecności oscylacji w X i Y .  

 

Wpłynie to na zachowanie każdego silnika przez co najmniej około 30 sekund, a następnie będą działać 

identycznie;  

 

 



(dron pozostanie nieruchomy i nie zmieni swojego położenia, tylko jego wysokość; w ten sposób silniki 

będą zachowywać się identycznie). 

Teraz plik quadmodel.m zostaje zmodyfikowany, jak pokazano na Listingu 3, w celu wykonania 

zmiennej kontroli odchylenia. 

function outp=quadmodel2(inpt) 

% system inputs: states and time 

% x1-x, x2-xdot, x3-y, x4-ydot, x5-z, x6-zdot 

% x7-theta, x8-thetadot, x9-phi, x10-phidot, x11-psi, x12-psidot 

x1=inpt(1); 

x2=inpt(2); 

x3=inpt(3); 

x4=inpt(4); 

x5=inpt(5); 

x6=inpt(6); 

x7=inpt(7); 

x8=inpt(8); 

x9=inpt(9); 

x10=inpt(10); 

x11=inpt(11); 

x12=inpt(12); 

t=inpt(13); 

% constant parameters: mass, inertial values, gravity 

m=1; 

g=9.8; 

Jx=0.2; 

Jy=0.2; 

Jz=0.2; 

% control gains 

kpx=0.2; 

% sometimes because of the noise or just the control 

interaction 

% differential gains could be greater than proportional ones 



% try the opposite and see the resulting behavior 

kdx=0.35; 

kpy=0.2; 

kdy=0.35; 

kpz=1; 

kdz=0.7; 

kptet=5; 

kdtet=2; 

kpfi=5; 

kdfi=2; 

kppsi=3; 

kdpsi=1; 

% planar desired values 

x1d=5; 

x2d=0; 

x3d=-6; 

x4d=0; 

% planar PDs: remember that these PDs define desired angular 

values 

PDx=(kpx*(x1d-x1))+(kdx*(x2d-x2)); 

PDy=(kpy*(x3d-x3))+(kdy*(x4d-x4)); 

% altitude desired values 

x5d=8+sin(t); 

x6d=cos(t); 

% yaw desired values 

x11d=0.3*sin(t)+0.9; 

x12d= 0.3*cos(t); 

% roll and pitch desired values, instead of x11d, try changing 

to x11 

x7d=(1/g)*((PDx*cos(x11d))+(PDy*sin(x11d))); 

% instead of cero try to change x8d to the x7d derivative 



x8d=0; 

x9d=(1/g)*((PDx*sin(x11d))-(PDy*cos(x11d))); 

% instead of cero try to change x10d to the x9d derivative 

x10d=0; 

% altitude and attitude PDs 

PDz=(kpz*(x5d-x5))+(kdz*(x6d-x6)); 

PDteta=(kptet*(x7d-x7))+(kdtet*(x8d-x8)); 

PDfi=(kpfi*(x9d-x9))+(kdfi*(x10d-x10)); 

PDpsi=(kppsi*(x11d-x11))+(kdpsi*(x12d-x12)); 

% vehicle's force and torques 

Fbz=PDz+(m*g); 

taoteta=PDteta; 

taofi=PDfi; 

taopsi=PDpsi; 

% vehicle's dynamic model 

x1p=x2; 

x2p=(Fbz/m)*((x7*cos(x11d))+(x9*sin(x11d))); 

x3p=x4; 

x4p=(Fbz/m)*((x7*sin(x11d))-(x9*cos(x11d))); 

x5p=x6; 

x6p=(Fbz/m)-g; 

x7p=x8; 

x8p=taoteta/Jy; 

x9p=x10; 

x10p=taofi/Jx; 

x11p=x12; 

x12p=taopsi/Jz; 

%output: derivatives of the system states and vehicle's force and 

%torques 

outp=[x1p;x2p;x3p;x4p;x5p;x6p;x7p;x8p;x9p;x10p;x11p;x12p;Fbz; 

taoteta;taofi;taopsi]; 



end 

 

Plik blockquad pozostaje nienaruszony. Na koniec pokazana jest symulacja sterowania 

geometrycznego. Posługujemy się zestawem trajektorii podobnym do tego, który znajdujemy we 

wcześniej wskazanych publikacjach Taeyoung Lee, ale o profilu wolniejszego ruchu, aby użyć prostego 

kontrolera PD. Jeśli chcesz pójść dalej, możesz zmodyfikować następujący kod, dodając wymagane 

warunki, aż osiągniesz wysoką wydajność, jak we wspomnianych artykułach. 

function outp=geoquad(inpt) 

% system inputs: states 

% x xderivative y yder z zder 

x1=inpt(1); 

x2=inpt(2); 

x3=inpt(3); 

x4=inpt(4); 

x5=inpt(5); 

x6=inpt(6); 

% w and R (angular velocity and orientation) 

w1=inpt(7); 

w2=inpt(8); 



w3=inpt(9); 

r11=inpt(10); 

r12=inpt(11); 

r13=inpt(12); 

r21=inpt(13); 

r22=inpt(14); 

r23=inpt(15); 

r31=inpt(16); 

r32=inpt(17); 

r33=inpt(18); 

% we need also Rdesired derivative 

r11dp=inpt(19); 

r12dp=inpt(20); 

r13dp=inpt(21); 

r21dp=inpt(22); 

r22dp=inpt(23); 

r23dp=inpt(24); 

r31dp=inpt(25); 

r32dp=inpt(26); 

r33dp=inpt(27); 

% time 

t=inpt(28); 

% constant parameters: mass, inertial values, gravity 

m=1; 

g=9.8; 

Jx=0.2; 

Jy=0.2; 

Jz=0.2; 

% building the desired Rotation matrix from its components 

Rdp=[r11dp,r12dp,r13dp;r21dp,r22dp,r23dp;r31dp,r32dp,r33dp]; 

% building also the rotation matriz and the skew angular 



velocity 

% matrix 

R=[r11,r12,r13;r21,r22,r23;r31,r32,r33]; 

S=[0,-w3,w2;w3,0,-w1;-w2,w1,0]; 

% control gains 

kpx=0.3; 

% sometimes because of the noise or due to control interaction 

% differential gains could be greater tham propotional ones 

% try the opposite and see the resulting behavior 

kdx=0.5; 

kpy=0.3; 

kdy=0.5; 

kpz=0.7; 

kdz=0.5; 

KR=50; 

Kw=30; 

% cartesian translational desired values 

% this is an helical trajectory 

x1d=0.4*t; 

x2d=0.4; 

x3d=0.4*sin(t/2); 

x4d=0.2*cos(t/2); 

x5d=0.6*cos(t/2); 

x6d=-0.3*sin(t/2); 

% planar PD 

PDx=(kpx*(x1d-x1))+(kdx*(x2d-x2)); 

PDy=(kpy*(x3d-x3))+(kdy*(x4d-x4)); 

PDz=(kpz*(x5d-x5))+(kdz*(x6d-x6)); 

% Main thrust 

Fbz=dot(([PDx;PDy;PDz]+[0;0;m*g]),(R*[0;0;1])); 

% try to increase the angular frequency of these motion profile in 



% order to disrupt the control loop by increasing velocities and 

% accelerations as a consequence, in this case add the full 

controller 

% above described, or an improvement, because here we are 

simulating 

% just a simple PD 

% Rd definition notice the indirect regulation of the yaw by means 

% of the Bdes vector (a circular motion) 

psid=t/3; 

Bdes=[cos(psid);sin(psid);0]; 

b3d=[PDx;PDy;PDz]+[0;0;m*g]/norm([PDx;PDy;PDz]+[0;0;m*g]); 

b2d=cross(b3d,Bdes)/norm(cross(b3d,Bdes)); 

b1d=cross(b2d,b3d); 

Rd=[b1d,b2d,b3d]; 

% here the desired rotation matrix is decomposed into its 

% components in order to be sent as a vector in the output of 

% this model,we need to send them in this order to calculate 

% their derivatives 

r11d=Rd(1,1); 

r12d=Rd(1,2); 

r13d=Rd(1,3); 

r21d=Rd(2,1); 

r22d=Rd(2,2); 

r23d=Rd(2,3); 

r31d=Rd(3,1); 

r32d=Rd(3,2); 

r33d=Rd(3,3); 

% definition of the rotation and angular velocities errors 

Rmul=transpose(Rd)*Rdp; 

eRM=(transpose(Rd)*R)-(transpose(R)*Rd); 

w=[w1;w2;w3]; 



wd=[Rmul(3,2);Rmul(1,3);Rmul(2,1)]; 

ew=w-(transpose(R)*Rd*wd); 

eR=[eRM(3,2);eRM(1,3);eRM(2,1)]/2; 

% simple rotational PD 

PDrw=-KR*eR-Kw*ew; 

% here PDrw is decomposed in order to be injected into the 3 body 

% torques 

Tbx=PDrw(1); 

Tby=PDrw(2); 

Tbz=PDrw(3); 

% vehicle's dynamic model traslational 

% velocities 

xp=[x2;x4;x6]; 

% accelerations 

xpp=(R*[0;0;Fbz])-[0;0;m*g]; 

% we do this in order to send state variables for integration 

% xdot xdoubledot ydot ydoubledot zdot zdoubledot 

x1p=xp(1); 

x2p=xpp(1); 

x3p=xp(2); 

x4p=xpp(2); 

x5p=xp(3); 

x6p=xpp(3); 

% vehicle's rotational dynamics 

w1p=(Tbx-(w2*w3*Jz)+(w2*w3*Jy))/Jx; 

w2p=(Tby-(w1*w3*Jx)+(w1*w3*Jz))/Jy; 

w3p=(Tbz-(w1*w2*Jy)+(w1*w2*Jx))/Jz; 

% auxiliar kinematics of rotation 

Rp=R*(S); 

% we decompose Rderivative into its components for sending to the 

% output the integrating and obteining R elements, notice that 



we need 

% R initial values at the Simulink® solver 

r11p=Rp(1,1); 

r12p=Rp(1,2); 

r13p=Rp(1,3); 

r21p=Rp(2,1); 

r22p=Rp(2,2); 

r23p=Rp(2,3); 

r31p=Rp(3,1); 

r32p=Rp(3,2); 

r33p=Rp(3,3); 

% output: 

% translational system states, elements 1-6 

% angular velocities, elements 7-9 

% derivative of rotation matrix, elements 10-18 

% desired rotation matrix for obtaining its derivative, 

elements 19-27 

% desired translational values just for plotting, elements 28-30 

outp=[x1p;x2p;x3p;x4p;x5p;x6p;w1p;w2p;w3p;r11p;r12p;r13p;r21p; 

r22p;r23p;r31p;r32p;r33p;r11d;r12d;r13d;r21d;r22d;r23d;r31d; 

r32d;r33d;x1d;x3d;x5d]; 

end 



 

 

przedstawia plik bloku Simulink o nazwie geocopt.slx z wymaganymi modyfikacjami. Do zarządzania 

danymi macierz rotacji była traktowana jako wektor (dekonstruowany element po elemencie). Na 

rysunkach  

 



 

 

przedstawiono wartości translacyjne, a na rysunku 

 

 



wartości rotacyjne wyświetlane jako składowe macierzy rotacji. Oprócz trajektorii translacyjnych 

pokazane są macierze żądanej i zmierzonej rotacji. Dla lepszej wizualizacji tych wyników postaw 

możesz pamiętać, że 

 

Czyli wykonując następujące operacje (jeśli wybierzesz inną macierz rotacji, musisz określić jej 

odpowiednią analizę): 

 

W przypadku obrotów o szerokim zakresie, takich jak kąt odchylenia, należy użyć funkcji atan2, aby 

uniknąć nadmiarowości lub niespójności, ale w przypadku małych ruchów kątowych można zastosować 

coś bardziej bezpośredniego, jak w przypadku 

 

W ten sposób poniższy kod, który wykorzystuje informacje uzyskane z bloków To Workspace (których 

należy użyć na końcu symulacji), służy jako przewodnik do określenia, co dzieje się z odpowiednimi 

kątami Eulera;  

 

(można to wykonać bezpośrednio w oknie poleceń lub używając pliku m, jak pokazano na Listingu ). 



subplot(3,1,1) 

% phi 

plot(time,asin(Rde(:,8))) 

hold on 

plot(time,asin(Rreal(:,8)),'m') 

subplot(3,1,2) 

% psi 

plot(time,atan2(-Rde(:,2),Rde(:,5))) 

hold on 

plot(time,atan2(-Rreal(:,2),Rreal(:,5)),'m') 

subplot(3,1,3) 

% teta 

plot(time,atan2(-Rde(:,7),Rde(:,9))) 

hold on 

plot(time,atan2(-Rreal(:,7),Rreal(:,9)),'m') 

Zauważ, że indeksy mają następujący format, którego używamy do pracy z blokiem To Workspace: 

 

Zauważ, że ten przykład jest poprawny, ponieważ kąty (z z wyjątkiem psi) miał małe wartości podczas 

symulacji. 

 

Zwróć uwagę na małe opóźnienie między żądanym sygnałem a sygnałem sterującym. Jest to oczywiste, 

ponieważ pożądany sygnał wymaga przetworzenia. Polega to na wygenerowaniu błędu, zdefiniowaniu 



sterowania i wprowadzeniu tego sterownika do silników. W przypadku wolnych komputerów 

opóźnienie jest jeszcze bardziej znane. W tym przypadku moglibyśmy powiedzieć, że nie ma to 

znaczenia. Zgodnie z życzeniem, oprócz podążania po spiralnej trajektorii, dron wykonuje go podczas 

ciągłego obracania się wokół swojej osi Zb. Na rysunku  

 

wygląda to jak ruch od -180 stopni lub -pi radianów do 180 stopni lub pi radianów, ale jest identyczny 

z obrotem o 0-360 stopni; 

 

 

Interpretacja jest następująca. Wektor sterujący obrotem w osi nadwozia pojazdu jest zdefiniowany 

jako 

 

W tym przypadku pożądane Psi zależy od czasu: 



 

Można to przedstawić graficznie jak na rysunku 

 

Rysunek  został wykreślony za pomocą kodu dostępnego na listingu; 

t=[0:0.1:40]; 

x=cos(t/3); 

y=sin(t/3); 

% trayectory around body axes 

subplot(1,2,1) 

plot(x,y,'m') 

% angle between this axes (psi/yaw) 

subplot(1,2,2) 

plot(t,atan2(y,x),'k') 

Zanim zamkniemy ten rozdział, porozmawiajmy o niektórych alternatywach dla symulacji, dostępnych 

również w środowisku Simulink i MATLAB. 

Alternatywy symulacji ze środowiskiem Simulink i MATLAB 

W tej sekcji przedstawiono alternatywne metody symulacji wykorzystania MATLAB/Simulink. W tym 

celu i aby procedur zrozumiałych i zwartych, zostanie zasymulowane rozwiązanie ogólne układu 

masowo-sprężynowego amortyzatora (przy wejściu siły równej zero i przy niezerowych warunkach 



początkowych układ ten powinien powrócić do zera). Należy zauważyć, że jest to zachowanie w pętli 

zamkniętej regulatora PD z kompensacją przyspieszenia, jak widzieliśmy wcześniej, lub PID. Na 

podstawie tych przykładów możesz je dowolnie modyfikować, aby symulować quadkopter lub dowolny 

inny system lub samolot. Konkretny system, który zostanie przedstawiony w tej sekcji, jest 

następujący: 

 

z warunkami początkowymi podanymi przez 

 

Istnieje więcej sposobów na symulację systemu za pomocą MATLAB i Simulink, ale to pięć, które 

uważamy za najbardziej przydatne. 

Bloki i interpretowane funkcje MATLAB 

Tak było już we wszystkich poprzednich symulacjach, ale tym razem ze wspomnianym wcześniej 

zredukowanym systemem, dzięki czemu można go porównać z innymi dostępnymi technikami. To jest 

ten, który polecamy ze względu na jego praktyczność i łatwość użytkowania. Ogólnie ta metoda jest 

najbardziej kompatybilna z innymi blokami Simulinka i funkcjami MATLAB w sposób intuicyjny i nie tak 

pracochłonny w porównaniu z innymi, które zostaną zaprezentowane później. Rysunek 

 

ilustruje plik bloku o nazwie msdmatBlockSim.slx. Zauważ, że dołączamy dwa bloki, które ułatwiają 

wzajemne połączenie pod względem rozstawu i estetyki (znaczniki Goto i From). Bez nich użytkownik 

po prostu nawiązałby bezpośrednie i splątane połączenia. Kod dynamiki i kontroli (w tym przypadku 

kontrolka wynosi zero) znajduje się w pliku o nazwie msdMatBlock.m, który jest wyświetlany na listingu 

function outp=msdMatBlock(X) 

% as you know you can modify the following dynamics with the 

dynamics 

% and control that you want, for example a quadcopter 



x1=X(1); 

x2=X(2); 

B=0.5; 

K=0.5; 

M=0.7; 

x1d=x2; 

x2d=(1/M)*((-B*x2)-(K*x1)); 

outp=[x1d;x2d]; 

end 

Tylko bloki 

Rysunek  

 

ilustruje również poprzedni przypadek, ale tylko przy użyciu zbioru bloków. W tym przykładzie nazywa 

się msdBlock.slx. 

Ten typ symulacji jest nadal przydatny, ponieważ istnieją pewne urządzenia sprzętowe, które są 

połączone z Simulink iz jakiegoś powodu nie pozwalają na interakcję z funkcjami zdefiniowanymi przez 

użytkownika. Największą wadą tej techniki, jak już wskazano, jest to, że w większym systemie bloki 

również stają się liczne. Pamiętaj, że każde równanie wymaga bloków dla wszystkich symboli i 

operatorów (sumy, iloczyny, wykładniki, macierze itp.). Gdy masz więcej równań, wygodnie jest 

przeczytać o użyciu podsystemów, a zwłaszcza o tym, jak utworzyć podsystem z Wyboru. 

Bloki i funkcje S 

Funkcję S można uznać za ewolucję interpretowanej funkcji MATLAB, która zawiera dynamikę 

różniczkową w pliku tekstowym (nie wymaga użycia integratora, potrzebuje jedynie sprzężenia 

zwrotnego). Ma kilka zalet, takich jak możliwość używania ze sprzętem i oprogramowaniem 

zewnętrznym względem MATLAB i Simulink. Największy problem z tymi funkcjami związany jest z 

zarządzaniem czasem. W poniższym przykładzie symulacja jest użyteczna z solverami ODE ze 

zmiennym krokiem, ale nie z solverami ODE o stałym kroku (najbardziej wymagającym zadaniem 



podczas pracy z funkcjami S jest to, że musisz uważać na zgodność czasów symulacji). Rysunek 

przedstawia plik bloku o nazwie msdSfuncBlock.slx. 

 

Listing  to odpowiedni plik tekstowy o nazwie msdSfunc.m. Jego opis jest zarezerwowany dla Ciebie do 

zbadania, ponieważ jak wskazano, nie są one tak intuicyjne i mają różne konfiguracje. Możesz 

rozpocząć swoje badania na ten temat od książki o sterowaniu w trybie przesuwnym autorstwa Jinkun 

Liu wskazanej w załączniku. Tutaj jest wiele przykładów wykorzystujących podejście S-Function. 

function [sys,x0,str,ts]=msdSfunc(t,x,u,flag) 

switch flag, 

case 0, 

[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

case 1, 

sys=mdlDerivatives(t,x,u); 

case 3, 

sys=mdlOutputs(t,x,u); 

case {2, 4, 9 } 

sys = []; 

otherwise 

error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

end 

function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes 

sizes = simsizes; 



sizes.NumContStates = 2; 

sizes.NumDiscStates = 0; 

sizes.NumOutputs = 2; 

sizes.NumInputs = 2; 

sizes.DirFeedthrough = 0; 

sizes.NumSampleTimes = 0; 

sys=simsizes(sizes); 

x0=[5 0]; 

str=[]; 

ts=[]; 

function sys=mdlDerivatives(t,x,u) 

B=0.5; 

K=0.5; 

M=0.7; 

sys(1)=x(2); 

sys(2)=(1/M)*((-B*x(2))-(K*x(1))); 

function sys=mdlOutputs(t,x,u) 

sys(1)=x(1); 

sys(2)=x(2); 

Tryb tekstowy z predefiniowanymi poleceniami 

W takim przypadku wymagany jest tylko plik tekstowy i plik pomocniczy do kreślenia (opcjonalnie) (plik 

pomocniczy można zastąpić wpisując bezpośrednio w oknie poleceń). Jak sama nazwa wskazuje, 

używane są predefiniowane funkcje (w poniższym przykładzie polecenie ode45). Wadą tej metody jest 

to, że jej interakcja z Simulinkiem jest niezwykle trudna, a każde dodatkowe przetwarzanie sygnału 

wiąże się z koniecznością napisania kodu pomocniczego (staje się to bardzo trudne, gdy wymagane jest 

sprzężenie zwrotne). Z drugiej strony zauważ, że aby przekonwertować ten kod na zinterpretowaną 

funkcję MATLAB, musisz dokonać kilku prostych korekt (plik dynamiki ma już strukturę podobną do 

zinterpretowanej funkcji MATLAB). Listing przedstawia kod pliku msdPredefinedFuncSys.m oraz 

sposób przekonwertowania tego pliku na zinterpretowany kod funkcji MATLAB. 

function out=msdPredefinedFuncSys(t,inpt) 

% for converting this file into an Interpreted MATLAB® function 

% just delete the letter t from the function arguments and add the 

% word end after the output line 

x1=inpt(1); 



x2=inpt(2); 

B=0.5; 

K=0.5; 

M=0.7; 

x1d=x2; 

x2d=(1/M)*((-B*x2)-(K*x1)); 

out=[x1d;x2d]; 

Korzystanie z tego pliku jest opisane w wierszach Listingu (zwróć uwagę na część, w której ustawiony 

jest czas i warunki początkowe) 

[t,X]=ode45(@msdPredefinedFuncSys,[0 30],[5;0]); 

plot(t,X) 

Poprzednie polecenia można wprowadzić bezpośrednio do okna poleceń lub za pomocą pliku 

pomocniczego. W przypadku tej książki jest to plik msdPredefinedFuncPlot.m. Wynik tego rodzaju 

symulacji przedstawiono na rysunku 

 

Tryb tekstowy z niestandardowymi poleceniami 

Jest to identyczne jak w poprzednim przypadku, ale użytkownik może generować własne solwery ODE 

(funkcje nie zaprojektowane wcześniej). Oznacza to bezpośredni sposób migracji do innych języków 

programowania. Pamiętaj tylko, że zmieni się składnia, ale nie algorytmy czy równania. Listing 

przedstawia kod systemowy (msdCustomSys.m). Pamiętaj, że w tym przypadku kontroler to zero. W 

tym momencie powinieneś już zauważyć wzorzec symulacji (plik z dynamiką systemu, inny plik z 

solverem ODE i linią, segmentem ody lub interfejsem wykonawczym do uruchomienia symulacji). 

function h=msdCustomSys(t,X) 

x1=X(1); 

x2=X(2); 

B=0.5; 

K=0.5; 



M=0.7; 

x1p=x2; 

x2p=(-(B*x2)-(K*x1))/M; 

h=[x1p;x2p]; 

Linie wykonania są takie, jak wskazano na listingu  i są zawarte w pliku msdCustomPlot.m (co jest 

opcjonalne, ponieważ można je wykonać z okna poleceń). 

X0=[5;0]; 

t = linspace(0,30,5000); 

X=ode3('msdCustomSys',t,X0); 

plot(t,X) 

Wykres jest praktycznie identyczny z rysunkiem powyżej 

Zwróć uwagę, że kod udostępnia w obszerny sposób własną metodę numeryczną. 

Streszczenie 

Poznałeś różne metody symulacji zachowania i sterowania dronami za pomocą narzędzi MATLAB i 

Simulink. Jest on jednak przedstawiony w taki sposób, abyś mógł wykorzystać zdobytą wiedzę za 

pomocą innych narzędzi i języków programowania. Konkluzja tego rozdziału jest taka, że aby 

symulować samolot i ogólnie dowolny system, będziesz potrzebować co najmniej trzech programów: 

modelu dynamicznego z kodem sterującym, rozwiązania numerycznego dla twojego układu równań 

oraz środowiska wykonawczego. Jeśli chcesz dołączyć grafikę lub interakcję z użytkownikiem, 

wspomniano o niektórych opcjach, ale ostatecznie i w każdym razie będziesz musiał znać podstawowe 

pojęcia trzech wyżej wymienionych programów.  


